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Ste zaradi spreminjajočega se vremena še nekoliko čakali z vrtnimi opravili? Maja lahko sejete in 
sadite vse vrtnine, prav tako je zdaj idealen mesec za urejanje okrasnih gredic in zasajanje živih mej. 

Na začetku naj opozorimo, da 
previdnost nikoli ni odveč – tudi v 
maju je lahko vreme nepredvidljivo, 
zato počakajte s presajanjem sadik 
plodovk in jih posadite na grede 
šele po 15. maju. Če pa razmišljate 
o setvi vrtnin, zanjo ni več ovir. 

PRAVI ČAS ZA SETEV
V začetku maja lahko na prosto 
sejete kumare, saj se tla že dovolj 

ogrejejo. Tudi buče na prosto 
sejemo, ko se zemlja ogreje, to 
je običajno po 1. maju. "Če jih 
sejemo v prehladno zemljo, kalijo 
počasi in zgubljajo veliko energije, 
hitreje jih tudi napadejo različne 
bolezni," razlaga Davor Špehar iz 
Zelenega sveta. 

V maju sejemo tudi nizki fižol, 
lečo, čičerko in visoki fižol. Še 
vedno je uspešna nekoliko kasnej-

ša setev korenčka vse do konca 
julija. Med vrstami naj bo razdalja 
30 do 40 centimetrov, v vrsti 
pa sejemo na gosto. "Ob setvi 
seme le rahlo pokrijte z zemljo, 
ker korenček najbolje kali na pol-
svetlobi, tako opravljena setev je 
najuspešnejša. Če je kdo pozabil 
sejati peteršilj, ga na prosto lahko 
seje vse do konca julija. Pred setvi-
jo je treba zemljo dobro pripraviti, 

saj peteršilju ustrezajo rahla tla, 
za korenasti peteršilj pa mora biti 
še dovolj globoka," poudarjajo v 
Zelenem svetu. 

PREVIDNO S PLODOVKAMI
Vrtičkarji na grede mnogokrat 
veliko prehitro sadijo plodovke. 
V preteklih letih se je prezgodnje 
sajenje izkazalo za neustrezno, saj 
rastline zastanejo v rasti, pridelek 

Zeleni prsti v maju

NARAVA JE NAJLEPŠA V MAJHNIH STVAREH
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LEVO Mlade in občutljive sadike 
iz rastlinjaka je pred presajanjem 
na prosto dobro utrditi. To 
naredimo tako, da jih vsaj dva 
dni prej prestavimo na prosto ob 
kakšen zid, kjer je zavetrna  
in zaščitena lega, šele nato jih 
presadimo na gredo.
 DESNO Ko visok fižol vznikne, 
ga okopljemo, ko pa se začne 
vzpenjati po preklah,  
ga osujemo z zemljo.

FO
TO

:J
A

SN
A

M
A

RI
N

FO
TO

:J
A

SN
A

M
A

RI
N

NARAVA JE NAJLEPŠA V MAJHNIH STVAREH

pajepravilomaslabšiinmanj
odporen."Čeparadižnikindruge
plodovkepresajamovprehladno
zemljoalisadikpredpresajanjem
neutrdimo,lahkoprvicvetovi
odpadejoalisesplohneobli-
kujejo.Prideleksprezgodnjim
sajenjemneboboljzgoden,lahko
jecelopoznejši.Enakovelja,če
presajamoprevelikesadike,"opo-
zarjasogovornik.

Sadikeparadižnikapresajamo
doprvihlistov,dabodokorenine
sposobnenajtičimvečvodein
hranil.Sadikeparadižnikasadimo
50centimetrovnarazenvvrsti
in70centimetrovnarazenmed
vrstami.Zaparadižnikvrastlinja-
kuincepljenesadikenajbosadil-
narazdaljazavsaj20centimetrov

večja.Vtrgovinahlahkokupite
pripravkeizizvlečkovnjivske
preslice,sojinegalecitina,česna
aliiznaravnihglinzakrepitev
rastlin.Samipasilahkopripravite
prevrelkoizkoprive,kipravtako
krepirastline.

Tudipapriko,feferone,jajčevce,
kumareinbučkesadimopo
ledenihsvetnikih,kosetlasegre-
jejonatemperaturonad15°C.
"Paprikosadimonarazdaljidobrih
40centimetrov,medvrstami
upoštevajterazmikdobregapol
metra.Bujnejšesortesadimoše
nekolikoboljnarazen.Sadilna
razdaljazajajčevcevvrstinajbo
60centimetrov,medvrstami
pa80centimetrov.Čeplodovke
sadimovposode,nimamotoliko
težavshladnimi,vlažnimitlemi
injihlahkosadimonekolikobolj
zgodaj,"razkrijeDavorŠpehar.

HRANLJIVE STROČNICE
Nizkifižoljevečinavrtičkarjevže
sejala."Priporočam,dagasejete
večkrat,takobovednovzalogi.
Uspevatudivvročem,suhemvre-
menu.Boljredno,kogatrgamo,
večpridelkanamzagotovi,"pravi
sogovornik.

Predsetvijovisokegafižolaje
trebaposkrbetizaoporo.Visoki
fižolsejemomed1.in10.majem,
sajzgodnjesetveprejškodijokot
koristijo."Pridelekjeodvisenod
dolžinednevainkomajpokoncu
junijazačnecveteti.Čegasejemo
prehitrovaprilu,delasamoliste
invbujnilistnimasipoletinaredi
manjcvetov,tudipridelekje
manjši.Obkasnejšisetvijemanj
listnemase,pridelekjevečjiin
tudiboljzdrav."

Čevamvvrtutežavepovzroča
suša,jeboljesejatilečoinčičerko,

HRANA IN ODPORNOST

KOPRIVA ZA KREPITEV

μKoprivnoprevrelko
pripraviteizkilogra-
masvežihkopriv,
kinesemenijo.
Namočitejihv
desetlitrovvodein
vsakdanpremešaj-
tezlesenopalico.
Kosepreneha
peniti,pripravljeno
tekočinoprecedi-
teinrazredčitez
desetkratnokoličino
vode.Približnotri
tednepopresaditvivrtninzalivajteokolicorastlinenkratteden-
sko.Takobodorastline,odparadižnika,solatdobučkinkumar,
odpornejšeprotibolezniminškodljivcem.

μKerkoprivnaprevrelkavsebujevelikodušika,znjonezalivajte
fižola,graha,česnainčebule,sajterastlineslaboprenašajo
gnojenjezdušikom.

μKoprivelahkouporabljatetudizaprekrivanjetal,dasepovečata
njihovamineralnavrednostindejavnostmikroorganizmov.
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ZELENI DOGODKI V MAJU

BOTANIČNI VRT UNIVERZE V MARIBORU
9. in 10. maja od 10. do 19. ure: MAJSKI SEJEM RASTLIN. V času 
sejma se bodo prodajale okrasne rastline in zelenjavne sadike, 
predstavile se bodo lokalne hortikulturne dejavnosti, potekale 
bodo delavnice. Na ogled bosta razstavi botaničnih risb Tanje 
Simonič Korošak in lesenih skulptur Marjana Marksla. 
Urnik dogajanja:

μ 9. maja ob 10. uri: izdelava domačih mil, ob 11. uri: otroška 
delavnica izdelovanja mila, ob 11.30: predavanje o spletni 
aplikaciji Naredivrt.si (Loreta Vlahovič, Klub GAIA), ob 17. uri: 
degustacije čajev in predstavitev pripomočkov za pripravo čaja 
(DPBVUM).

μ 10. maja ob 10. uri: predavanje Nega rododendronov (Boštjan 
Kren, Drevesnica Kren), ob 11. uri: otroška ustvarjalnica in 
razstava, ob 11.30: predavanje Rastline za prehrano in zdravje 
(Borut Cerkvenič, Društvo zeliščarjev Maribor), ob 17. uri: 
domače dobrote - izdelovanje in degustacija namazov  
(Ekološka in izletniška kmetija Tikva). Vstopnina na Majski 
sejem rastlin je 1,5 evra.

μ 16. maja ob 10. uri: pravilno sajenje, nega in oskrba 
paradižnikov in drugih plodovk pod vodstvom Simone Trčak 
Zdolšek. 

μ 22. maja ob 13. in 17. uri: dan očarljivih rastlin - tematski vodeni 
ogled. Z Meto Šepic boste spoznali rastline, ki izvirajo iz Severne 
Amerike. Vodenje je brezplačno. 

μ 24. maja ob 10. uri: dan parkov - krajinska arhitektka 
Katja Berden bo predstavila oblikovanje parkov skozi 
zgodovino. 

BOTANIČNI VRT UNIVERZE V LJUBLJANI
μ 5. maja ob 17. uri: Javno vodenje po botaničnem vrtu.

μ 13. maja: vodeni ogledi po tropskem rastlinjaku.

μ 16. in 17. maja med 9. in 17. uro: 11. bolšji sejem rastlin.

μ 22. maja: Dan očarljivih rastlin.

μ 27. maja ob 17. uri: delavnica Zelišča – njihovo gojenje 
in uporaba.

KAJ SADITI ZRAVEN  
PARADIŽNIKA

DOBRI IN SLABI SOSEDJE 

μ Dobri sosedje paradižnika so solata, motovilec, špinača, 
endivija, korenček, peteršilj, cvetača, nizki fižol, bučke, sladka 
koruza, bob, čebula, česen, drobnjak, por, radič, redkvica,  
zelena, črna redkev, kapucinka, ognjič, meta, bazilika.

μ Slabi sosedje paradižnika so krompir, jajčevec, čili, paprika 
(kadar je v senci paradižnika), sladki komarček, zelje, naštevajo  
na portalu www.zelenisvet.si.

DESNO Ko sadite cepljene 
sadike, pazite, da ostane  
cepljeno mesto nad zemljo. 
DESNO V SREDINI Jagode 
zastiramo s slamo šele pred 
poletjem, da vzdržujemo talno 
vlago, čiste plodove in delno 
preprečimo glivične okužbe. 
SKRAJNO DESNO V drugi 
polovici maja začne na vrtovih 
zoreti sibirska borovnica, ki je 
nezahtevna sadna vrsta -  
ne potrebuje kisle zemlje,  
le sončno lego ji zagotvite. 
SPODAJ April in maj sta primerna 
za sajenje zimzelenih grmovnic, 
prav maja pa se lahko lotite 
tudi zasajanja malodane vseh 
enoletnic, trajnic, okrasnih trav. 
Ob presajanju in prve tedne 
rastline vztrajno zalivajte, tako se 
bodo korenine lažje vrasle v tla.
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saj ti dve vrtnini ne potrebujeta 
toliko vode kot visoki fižol, ki 
velja za največjega porabnika 
vode med stročnicami. "Leča 
je enoletna metuljnica. Strok je 
majhen, kratek in vsebuje eno do 
tri semena. Dozori približno sto 
dni po setvi, ko se stroki obarvajo. 
Rastlina ni zahtevna, daje dober 
pridelek tudi na slabših tleh. 
Potrebuje veliko toplote. Leča je 
zelo aromatična, sploh njena lupi-
na. Leče ne namakamo, kuhamo 
pa jo z zelišči 20 do 40 minut. 
Uporabljamo jo predvsem za juhe 
in enolončnice. 

Čičerka je toplotno zelo zahtevna 
stročnica, ki dobro prenaša suha 
in vroča poletja. Stroki so majhni, 
okrogli, napihnjeni in bledo rume-
ne barve, vsebujejo dve veliki zrni. 
Čičerka dozori v približno 90 do 
120 dneh po setvi. Njeno izredno 
okusno zrnje uživamo podobno 
kot fižol. Pred kuhanjem jo v vodi 
namakamo 12 do 48 ur. Odcejeno 
kuhamo najmanj dve uri v veliko 
vode, nesoljeno, z zelišči, čebulo 
in nekaj stroki česna," priporočajo 
v vrtnih centrih Kalia Semenarne 
Ljubljana.

SADNI VRT
Jagodičje je skoraj nepogre-
šljivo v vrtu, marsikdo ga ima 
tudi na balkonu, zlasti jagode. 
"Presajamo jih lahko v maju, saj 
za ljubiteljsko pridelavo točen čas 
sajenja jagod ni določen. Viseče 
jagode lahko posadimo tudi na 
balkonu - v korita ali obešanke. 
Viseče jagode so sorte, ki rodijo 
na daljših viticah. Zadnja leta so 
na voljo tudi jagode vzpenjavke. 
Te sorte jagod lahko sadimo tudi 
v večje lonce na balkonih, ker 
tvorijo dolge in močne rodne 
poganjke. Ti poganjki ne plezajo 
sami od sebe in se ne ovijajo, 
temveč jih pripenjamo na oporo," 
poudarja Špehar. Med sortami, 
ki jih najpogosteje sadimo na 
vrtove, so mesečne jagode. "Širok 
nabor sort mesečnih jagod rodi 
celo leto. Po sajenju je pomemb-
no odtrgati prve cvetove, da se 
sadika dobro vraste. Pri sajenju 
jagod na gredice pazimo na med-
vrstno in sadilno razdaljo: sadimo 
jih na 30 centimetrov v vrsto in 
30 centimetrov med vrstami. 
Predhodno gredice dobro pogno-
jimo z gnojili za jagodičje in zrelim 
kompostom." 
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Naroèniki Veèera ali Našega doma lahko naroèite 4 številke revije 

s 50% popustom za 6,60 EUR namesto redne cene 13,20 EUR. 

Naroènina velja do preklica.

Poišèite revijo pri svojem prodajalcu èasopisov  ali jo naroèite po telefonu 

02/23 53 326 in 02/23 53 413 ali e-pošti revije@vecer.com

Vsak vrt je ogledalo naše ustvarjalnosti.

V pomladanski številki revije Lep vrt & naravna lekarna 

najdete najpopolnejše napotke za ekološko vrtnarjenje 

na zelenjavnem vrtu, navdihujoèe ideje za okrasni vrt in 

nasvete izkušene zelišèarice, ki razkriva, kako si spomladi 

z rastlinami iz narave oèistimo in okrepimo organizem.

Priloženi darili:

koledar vrtnih opravil in 

vreèka buèkinih semen

Lep vrt & naravna lekarna odslej 4x letno

www.nasdom.net/lepvrt

VAŠ STALNI 
SPREMLJEVALEC 
NA VRTU
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Naroèniki Veèera ali Našega doma lahko naroèite 4 številke revije 

s 50% popustom za 6,60 EUR namesto redne cene 13,20 EUR. 

Naroènina velja do preklica.

Poišèite revijo pri svojem prodajalcu èasopisov  ali jo naroèite po telefonu 

02/23 53 326 in 02/23 53 413 ali e-pošti revije@vecer.com

Vsak vrt je ogledalo naše ustvarjalnosti.

V pomladanski številki revije Lep vrt & naravna lekarna 

najdete najpopolnejše napotke za ekološko vrtnarjenje 

na zelenjavnem vrtu, navdihujoèe ideje za okrasni vrt in 

nasvete izkušene zelišèarice, ki razkriva, kako si spomladi 

z rastlinami iz narave oèistimo in okrepimo organizem.

Priloženi darili:

koledar vrtnih opravil in 

vreèka buèkinih semen

Lep vrt & naravna lekarna odslej 4x letno

www.nasdom.net/lepvrt

VAŠ STALNI 
SPREMLJEVALEC 
NA VRTU

Cena:3,30 EURZa naročnike Večera  
ali Našega doma:  2,31 EUR

In kdaj začnemo zastirati? Davor 
Špehar: "Jagode zastiramo s 
slamo šele pred poletjem, da vzdr-
žujemo talno vlago, čiste plodove 
in delno preprečimo glivične okuž-
be. Jagode radi napadejo polži, od 
glivičnih okužb pa siva plesen na 
plodovih in listne pegavosti. Liste, 
na katerih opažamo znake pega-
vosti, v nasadih odstranimo spo-
mladi, ko čistimo nasade jagod."  

POBIRAMO PRVE SADEŽE
V drugi polovici maja začne na 
vrtovih zoreti prvo sadje. "To je 
sibirska borovnica, ki ji rečemo 
tudi majska jagoda ali pravilno 
kovačnik. Je nezahtevna sadna 
vrsta, ki nima nič skupnega z 
ameriško borovnico, saj spada 
v rod Lonicera. Ne potrebuje 
kisle zemlje, sončna lega pa je 
obvezna. Vrsta ni samooplodna, 

zato sadimo več sort, da pride do 
navzkrižne oprašitve med sorta-
mi. Jagode obiramo šele takrat, 
ko se tudi meso obarva modrovi-
jolično in ne samo kožica. Okus 
je takrat prijetno sladkokisel, kar 
je odvisno tudi od sorte. Jagode 
na grmu zorijo postopoma. Grmi 
zrastejo 0,8 do 1,5 metra v višino. 
Omenjen rod samoniklo pose-
ljuje območja severne Evrope, 
Azije, Severne Amerike, Rusije 
in Japonske," pravijo v Zelenem 
svetu. 

Rozge malin, robid in tayberryja 
pripenjajmo med žice in odstra-
njujemo odvečne rozge. Sicer 
pa je treba v sadnem vrtu maja 
preveriti, ali so se na ribezu poja-
vile listne uši. Znake napada pre-
poznamo po rdečih mehurjastih 
tvorbah na zgornji strani listov. 

OKRASNI VRT
Maja je idealen čas za zasajanje 
okrasnih cvetlic - od enoletnic do 

trajnic, le dober načrt si pripravite 
pred sajenjem in ne pozabite 
na zalivanje. Prav tako je maj 
primeren za zasajanje zimzelenih 
rastlin - tudi za žive meje. Če so 
tla preveč apnenčasta, jim prime-
šajte šoto, medtem ko ilovnato 
prst obogatite s kakovostno rahlo 
prstjo in šoto (za zračnost) ter 
perlitom ali finim peskom. Sadilna 
jama naj bo za pol širine večja od 
koreninske grude in jo pred saje-
njem temeljito zalijte z vodo. Če 
so tla slabo prepustna (glinena), 
sadilno jamo ali jarek še poglobite 
in na dno nasujte gramoz, da bo 
voda lažje odtekala, na drenažni 
sloj pa nasujte izkopano zemljo, 
ki ste ji primešali kakovosten 
substrat. Nato rastlino posadite 
v enako globino, kot je bila posa-
jena prej, naokrog pa jo zasujte 
z izkopano prstjo. Tla okrog 
posajenih grmov dobro potlačite, 
pohodite in ponovno zalijte.

JASNA MARIN

CEPLJENE SADIKE VRTNIN

STROKOVNJAK SVETUJE

Davor Špehar, univ. dipl. inž. 
agr. in hort., s spletnega postala 
Zeleni svet: "V zadnjih letih opa-
žamo cepljene kumare,  
lubenice, melone in druge vrtni-
ne. Pri cepljenih sadikah pazimo, 
da je cepljeno mesto po sajenju 
nad zemljo. Koreninski sistem 
cepljenih sadik je bolj odporen proti hladnim tlem in drugim 
težavam, ki so povezane z zemljo. Mogočen koreninski sistem je 
sposoben črpati vodo iz večje globine, kar pride prav v sušnem 
poletju. Rastlina s pomočjo velikega koreninskega sistema črpa 
tudi veliko več hranil. Ker največkrat na vrtove sadimo cepljen 
paradižnik, je tu nekaj kratkih nasvetov za gojenje in oskrbo. 
Cepljeni paradižnik ima močan koreninski sistem, zato lahko 
vzgojimo dve glavni stebli. To naredimo tako, da prva dva  
zalistnika pustimo ter vzgojimo dvostebelni cepljeni paradižnik. 
Tako prihranimo tudi nekaj denarja, saj nam ni treba kupiti dveh 
sadik. Zalistnike pri cepljenem paradižniku redno odstranjujemo, 
saj koreninski sitem ne more nahraniti vseh plodov, ki se pojavijo  
na rastlini, rastlina je tudi bolj zdrava. Cepljeni paradižnik ni  
odporen proti boleznim; odpornost je odvisna zlasti od sorte in 
vremenskih razmer. Mogočen koreninski sistem priskrbi nekoliko 
več hranil in tako vpliva na to, da je paradižnik v boljši kondiciji, 
tako ga plesen napade kasneje kot necepljene sadike."

Paradižnik sadite 50 cm narazen v vrsti in 70 cm narazen med vrstami. 
Zalistnike začnite odstranjevati, ko so prvi plodovi veliki kot oreh. 
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Koledar vrtnih opravil maj 2015

Cvet Koren Plod List

1  Petek Zasajamo balkonska korita in jih postavimo v zavetje, lahko že tudi na balkone. Na prosto 
sejemo nagelj, naprstec, glavinec, kalifornijski mak, grenik in šeboj. Presajamo enoletnice, ki 
cvetijo poleti: petunije, žametnice, cinije. Nabiramo kamilice. Pulimo plevel in škropimo rastline 
z naravnimi pripravki za krepitev.2  Sobota

3  Nedelja Sejemo blitvo, radič in špinačo. Na prosto presajamo vzgojene sadike brokolija, kitajskega zelja, 
zelja, zelene, solate, beluše in por. Sejemo in sadimo baziliko, timijan, majaron, drobnjak, koprc 
in sladki komarček. Nabiramo liste malin, borovnic, jagod in trpotca.
Ob polni luni mirovanje.

4  Ponedeljek

5  Torek

6  Sreda Sadimo fižol (zraven posadimo šetraj za odganjanje fižolove uši), kumare, buče in bučke ter slad-
ko koruzo. Proti plesni škropimo s pripravkom iz vratiča. Redčimo korenje in peso. Pripravimo 
grede za sajenje paradižnika in paprike. Z mrežami zaščitite rastline pred zelenjavnimi muhami.7  Četrtek

8  Petek Na prosto sadimo šalotko, čebulo, topinambur in krompir ter sejemo korenje, peteršilj, redkvice, 
rdečo peso in črni koren. Osujemo zgodnji krompir.9  Sobota

10  Nedelja Posajena balkonska korita postavimo na okenske police in balkone. Sadimo sadike cvetače, 
presajamo enoletnice in trajnice ter nabiramo kamilice. Presajamo in sadimo dalije, gladiole, 
begonije in lilije. Gomolje razdelimo na več delov, tako da ima vsak gomoljček svoje očesce. 
V tem obdobju je boj proti rastlinskim škodljivcem z naravnimi pripravki najbolj učinkovit.11  Ponedeljek

12  Torek Sadimo beluše in por. Sejemo ali sadimo baziliko, timijan, majaron, drobnjak in rdeče zelje. 
Nabiramo liste malin, borovnic, jagod in trpotca. Presajamo vse vrste zimzelenih grmovnic.13  Sreda

14  Četrtek Na prosto sadimo paradižnik, papriko, jajčevce, kumarice, bučke in lubenice. Paradižniku 
priskrbimo oporo: količke vtaknemo v zemljo tako, da ne bodo metali sence na sadike.15  Petek

16  Sobota Okopljemo in osujemo krompir. Rastline zalivamo in škropimo s koprivovimi pripravki, da se 
okrepijo. Sejemo korenje in podzemno kolerabo. Grede v vrtu redno zastiramo, uporabimo lahko 
liste bezga, vratiča, praproti.17  Nedelja

18  Ponedeljek
Sadimo cvetačo, presajamo enoletnice in trajnice ter nabiramo kamilice. Balkonskim rastlinam 
sproti odstranjujemo stare cvetove, s prvim gnojenjem balkonskih rastlin še nekoliko počakamo, 
da se korenine dobro vrastejo.

19  Torek

20  Sreda

21  Četrtek Sadimo solate, zelje, brokoli in ohrovt. Na prosto sejemo baziliko, timijan in drobnjak. V tem 
obdobju je boj proti rastlinskim škodljivcem z naravnimi pripravki izjemno učinkovit. Populimo 
plevel na vrtu. Presajamo zimzelene grmovnice in dobro zalijemo.22  Petek

23  Sobota Na prosto sadimo paradižnik, papriko, jajčevce, kumarice in bučke. Artičoke in sladko koruzo 
sadimo na osončeno in zavetno rastišče. Pobiramo češnje. Osipamo grah in fižol, da bodo imele 
sadike boljši oprijem. Ko začnejo rumeneti srednje pozne in pozne češnje, na drevesa obesimo 
rumene lepljive plošče, na katere se bo ujela češnjeva muha.24  Nedelja

25  Ponedeljek

Pobiramo beluše, osipavamo krompir, sadimo česen, sejemo gomoljast komarček in rdečo peso.26  Torek

27  Sreda

28  Četrtek Presajamo enoletnice in vse vrste trajnic, ki jih v tem obdobju veliko cveti, tako da lahko vidimo 
barve in oblike cvetov. Nabiramo kamilice. Presajamo in sadimo dalije, gladiole, begonije in lilije. 
Balkonskim rastlinam sproti odstranjujemo stare cvetove.29  Petek

30  Sobota Sadimo solate, zelje, brokoli in ohrovt. Na prosto sejemo in sadimo baziliko, timijan in drobnjak. 
Režemo in namakamo koprivo za koprivno prevrelko.31  Nedelja


